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BAB III. METODOLOGI PENELITAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2017. Penelitian  

akan dilakukan di Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu memilih daerah 

secara sengaja untuk dijadikan sampel penelitian. Lokasi yang dipilih adalah di 

Kecamatan Pujon dan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, karna kedua tempat 

tersebut memiliki potensi yang sangat besar di bidang peternakan sapi perah. 

3.2 Materi dan Alat Penelitian 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi penelitian adalah 25 poultry shop dan 100 peternak sapi perah di 

wilayah Kabupaten Malang yang mengarah pada evaluasi pemilihan  Calf starter 

di Kecamatan Jabung dan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 25 Poultry Shop 

yang di pilih berdasarkan survey ke beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. 

Poultry shop tersebut memiliki lingkup penjualan yang luas atau sudah memiliki 

banyak pelanggan tetap.  

3.2.2 Bahan dan Alat  
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penjual Calf starter dan 

para peternak sapi perah. Alat yang digunakan penelitian berupa kuisioner yang 

diberikan kepada poultry shop dan peternak sapi perah.  
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3.3 Metode pengumpulan data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pemilik 

toko dan peternak, responden dengan bantuan kuisioner. Kuisioner yang telah 

dibuat berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peminat Calf starter, evaluasi 

pemilihan produk, strategi pemasaran produk, dan jumlah pembelian oleh masing-

masing peternak serta harga jual ke konsumen. Jumlah sampel penelitian yang 

diteliti sebanyak 125 responden.  

Perhitungan yang dilakukan setelah melakukan kunjungan di daerah 

Kabupaten Malang adalah peternak yang ikut lembaga peternakan maupun yang 

tidak mengikuti lembaga peternakan adalah sebanyak 100 peternak di Kecamatan 

Jabung dan Kecamatan Pujon dan 25 poultry shop di Kabupaten Malang. 

3.4 Metode analisi data  

1. Metode Deskriptif  

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti 

berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk 

kemudian digambarkan sebagaimana adanya. 

Mohamad Ali (1995), menjelaskan bahwa: “metode penelitian deskriptif 

digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada 

masa sekarang”. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, 

klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan 
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dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara 

objektif dalam suatu deskripsi.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu evaluasi 

pemilihan Calf starter di Kabupaten Malang. Sudjana dan Ibrahim (2001) 

mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang” 

 


